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جريدة سياسية يومية

� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

الن�شاط الإرهابي يف املناطق الرخوة يثري املخاوف من �إعادة التنظيم ل�صفوفه

عمل ّية مت�شيط ملالحقة داع�ش يف �صحراء تربط  5حمافظات

 بغداد  /وائل نعمة

بع ��د ا�ستعادتها جميع
امل ��دن م ��ن قب�ض ��ة
داع�ش ،تعتزم القوات
العراقي ��ة تنفي ��ذ عملي ��ة ع�سكري ��ة
"عك�سية" انطالقا من �شمال البالد
اىل جنوبه به ��دف تطهري املناطق
الرخ ��وة ومت�شي ��ط ال�صح ��ارى
الوا�سعة بني املحافظات.
و�سرتك ��ز العملي ��ة عل ��ى املثل ��ث
النائ ��ي ال ��ذي يقع ب�ي�ن حمافظات
االنب ��ار ،نينوى ،و�ص�ل�اح الدين،
املع ��روف با�س ��م اجلزي ��رة ،الت ��ي
يعتق ��د انها ت�ض ��م ن�شاط ��ا م�سلحا
ق ��د يه� �دّد بتقوي� ��ض املكت�سب ��ات
الع�سكري ��ة واالمني ��ة التي حتققت
م�ؤخرا.
ويق ��ول راج ��ع العي�س ��اوي ،نائب
رئي�س اللجن ��ة االمنية يف جمل�س
حمافظ ��ة االنب ��ار� ،إن "عملي ��ات

اجلزيرة مل تبد�أ بعد ،لكن احلكومة
عازمة على مت�شيط ال�صحراء".
وبع ��د �إع�ل�ان حترير مرك ��ز راوة،
تن�شغ ��ل الق ��وات حالي� � ًا بتفتي� ��ش
املنازل وت�أمني احلدود مع �سوريا.
ويتوقع العي�ساوي ،يف حديث مع
(امل ��دى) �أم� ��س ،ان "ي�ش ��ن داع�ش
هجوم ًا منطلق ًا من بلدة البو كمال
القريبة من القائم".
وت�شغ ��ل ال�صح ��راء م�ساح ��ات
وا�سع ��ة م ��ن االنب ��ار ،وي�ؤك ��د
امل�س�ؤول املحل ��ي ان عملية تطهري
تلك املناطق �ستتكون من مرحلتني.
وي�ضيف "�ستم�شط قوات اجلزيرة
املناط ��ق املمت ��دة اىل �صالح الدين
ونينوى ،ث ��م املناطق ال�صحراوية
من القائم نزو ًال اىل الرطبة".
وي�ؤكد امل�س�ؤول املحلي يف االنبار
�أن الن�شاط امل�سلح يف تلك املناطق
متوا�صل من ��ذ الق�ضاء على تنظيم
القاع ��دة ،وع ��ودة التنظي ��م با�سم

جدي ��د اىل املحافظ ��ة يف حزي ��ران
.2014
ورغ ��م ذل ��ك يق ��ول العي�س ��اوي
"الميكن ال�سيطرة ب�شكل تام على
ال�صحراء ب�سبب ات�س ��اع املنطقة،
لك ��ن ميك ��ن و�ض ��ع نق ��اط �أمني ��ة
وت�شكيل قوة خا�ص ��ة بال�صحراء،
باال�ضاف ��ة اىل ت�سي�ي�ر طائ ��رات
مراقبة".
وت�شكل �صح ��راء اجلزيرة تهديد ًا
ملحافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن� ،إذ انتقل
الكث�ي�ر م ��ن مقاتلي داع� ��ش ،خالل
عمليات االنبار االخرية ،اىل غرب
تكريت.
ويق ��ول ون� ��س اجلب ��ارة� ،آم ��ر
الل ��واء ( )88يف احل�شد ال�شعبي،
"نعتقد وجود م�سلحني يف املثلث
املح�ص ��ور ب�ي�ن جزي ��رة ال�شرقاط
جنوب� � ًا اىل بيج ��ي وغرب� � ًا اىل
احل�ضر".
 التفا�صيل �ص2

مورينيو
يلتقي بيل
وغريزمان
�سراً
ّ

 بغداد  /حممد �صباح
اع�ت�رف احت ��اد القوى ب�أن ��ه قام
مبفاحت ��ة �أطراف دولي ��ة كالأمم
املتح ��دة والوالي ��ات املح ��دة
لت�أجيل االنتخاب ��ات يف املحافظات الغربية.
ال�سنية على رئي�س الوزراء
وا�شرتطت الكتلة ُ
عودة ملي ��وين نازح قبل حلول �شباط املقبل،
باال�ضافة �إخراج احل�شد من مناطقها.
وو�صف احت ��اد القوى االتفاق م ��ع التحالف
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�صبي قرب �آليات ع�سكرية يف مركز ق�ضاء راوة �أم�س� ...أ.ف.ب

حّ
اتاد القوى :عودة النازحني و�إخراج احل�شد �شرط لإجراء االنتخابات
الوطن ��ي على ت�شكي ��ل "اللجن ��ة ال�سدا�سية"،
ب�أن ��ه حماولة للتغطية على ال�صفقة التي �أدت
اىل متري ��ر مفو�ضي ��ة االنتخابات يف جمل�س
النواب.
وتق ��ول النائب ��ة عن كتل ��ة احتاد الق ��وى لقاء
وردي لـ(امل ��دى) �إن "اللجنة ال�سدا�سية ،التي
اتفق على ت�شكيلها التحالف الوطني واحتاد
الق ��وى خالل دع ��وة الع�ش ��اء التي دع ��ا اليها
ن ��وري املالكي قبل الت�صوي ��ت على مفو�ضية
االنتخابات يف جمل�س النواب ،مل ت�شكل".
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الهاي عبد
احل�سني تكتب:
بـمَ ّ
تب�شر
التعديالت..؟

لك ��نّ ع�ضو الهيئ ��ة ال�سيا�سية الحت ��اد القوى
ت�ؤكد �أن "غالبية القوى ال�سنية ت�ؤكد �ضرورة
تواف ��ر الظروف املالئمة لإج ��راء االنتخابات
الربملاني ��ة واملحلي ��ة املقبل ��ة ،الت ��ي تتطل ��ب
�إعادة ّ
كل النازحني" ،مبينة �أن "احتاد القوى
يعتقد بعدم وجود القدرة الكافية للمحافظات
الغربية على امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة
على ال�صعيد الأمني وال�سيا�سي والفني".
وتع�ت�رف النائب ��ة ع ��ن االنب ��ار ب� ��أن "احتاد
الق ��وى العراقي ��ة فاحت الكثري م ��ن املنظمات

تركيا حتاكم عراق ّي ًا قتل �شقيقه ملعار�ضته داع�ش

الدولية ويف مقدمتها االمم املتحدة واجلانب
الأمريكي ،حول ع ��دم قدرة حمافظات �صالح
الدي ��ن ،واالنب ��ار ،ونين ��وى م ��ن خو� ��ض
االنتخابات الت�شريعية املقبلة".
و�أ�ش ��ارت لق ��اء وردي �إىل �أن الكتل ��ة ال�سنية
ت�شرتط "عودة كل النازح�ي�ن وتوفري البيئة
الأمني ��ة وال�سيا�سية ،و�إخ ��راج قوات احل�شد
من املناطق ال�سنية مقابل خو�ض االنتخابات
الربملانية القادمة".
 التفا�صيل �ص 3

 بغداد  /املدى
حك ��م الق�ض ��اء الرتك ��ي باحلب�س عل ��ى ذمة
التحقي ��ق بح ��ق �سبع ��ة �أ�شخا� ��ص بتهم ��ة
االنتماء اىل تنظيم داع�ش بينهم "عراقي"،
قت ��ل �شقيق ��ه ب�سب ��ب رف�ضه لأف ��كار التنظي ��م .وذكرت
وكال ��ة الأنا�ض ��ول الرتكي ��ة ،يف تقري ��ر ن�شرت ��ه ،ان
"الق�ضاء الرتكي قرر حب�س عراقي على ذمة التحقيق،
يدع ��ى عبداخلال ��ق عبدالقادر علي ،بع ��د �أن مت القب�ض
عليه الأ�سبوع املا�ضي ،بوالية قي�صري و�سط البالد".

و�أو�ضحت الوكالة ان "�شعب ��ة مكافحة الإرهاب �أمتت
التحقي ��ق مع علي ،الذي انت�شر مقط ��ع فيديو له ،وهو
يقت ��ل �شقيقه �شم ��ال الع ��راق ،ب�سبب معار�ضت ��ه لآراء
التنظي ��م الإرهاب ��ي" .ولفت ��ت اىل �أن "ق ��وات الأم ��ن
حقق ��ت م ��ع �ست ��ة م�شتبهني �آخري ��ن قب�ض ��ت عليهم يف
�إط ��ار التحقيق ��ات م ��ع عل ��ي ،بقي�ص ��ري ،يف ال� �ـ 8من
ال�شهر احلايل" ،م�ش�ي�رة �إىل �أن "النيابة العامة طلبت
من املحكم ��ة حب�س امل�شتبهني ،بتهم ��ة االنتماء لتنظيم
�إرهابي" ،مبينة ان "املحكمة قررت حب�س � 7أ�شخا�ص
بينهم علي ،و�إطالق �سراح م�شروط مل�شتبه به �آخر".

الع��راق بحاج��ة �إىل
ّ � 1500
أخ�صائي قلب تعيينات من دون راتب ّ
ل�سد نق�ص املع ّلمني
 بغداد  /املدى
احلكيم يطالب بقوائم "عابرة للمك ّونات" وحكومة �أغلب ّية

ك�شفت وزارة ال�صحة� ،أم�س ال�سبت ،حاجة العراق
اىل �أك�ث�ر من  1500طبيب متعدد االخت�صا�ص ��ات
ل�س ��د نق�ص االطباء ،وفيما �أ�شارت اىل وجود 80
طبيبا خمت�ص ��ا بجراحة القلب فقط على امل�ل�اك الدائم ،ح ّذرت
جلن ��ة ال�صحة النيابية م ��ن تدهور الأو�ض ��اع ال�صحية نتيجة
الإفال�س وقلة التخ�صي�صات املالية.
و�أك ��د مدير ق�سم التخطيط يف الوزارة عقيل العالق يف حديث
لـ"امل ��دى"� ،أن "املحافظات العراقي ��ة بحاجة �إىل  1500طبيب
متعدد االخت�صا�صات الطبية لتغطية احتياجات املواطنني يف
امل�ست�شفي ��ات ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن �أطب ��اء القلب الذي ��ن يعملون يف
املحافظات ال يتجاوز عددهم  80طبيب قلب".

 التفا�صيل �ص 4

 بابل  /املدى

�أك ��دت مديري ��ة الرتبي ��ة يف
حمافظة بابل� ،أم�س ال�سبت،
�أن �أك�ث�ر م ��ن  1400مدر� ��س
ومعل ��م �أحيلوا اىل التقاعد يف هذا العام
من دون �أن يتم تعوي�ض هذا العدد بفتح
باب التعيني للخريجني.
و�أ�ش ��ارت اىل حاج ��ة املحافظ ��ة اىل
�أك�ث�ر م ��ن  650بناية مدر�سي ��ة لفك �أزمة
ال ��دوام الثالث ��ي يف املدار� ��س ،ولفت ��ت
اىل �أنه ��ا تواجه معرق�ل�ات كبرية ب�سبب
االجراءات التق�شفية.

و�أك ��د مع ��اون مدي ��ر ع ��ام الرتبي ��ة يف
املحافظة را�ضي عبيد هجول يف حديث
لـ"امل ��دى"� ،أن "تربي ��ة حمافظ ��ة باب ��ل
تواج ��ه �صعوبات يف العملي ��ه الرتبوية
حاله ��ا حال املديريات العامة للرتبية يف
الع ��راق وهي حتت ��اج ملدار�س فك الدوام
الثنائ ��ي والثالث ��ي وكذل ��ك حتت ��اج اىل
كوادر تعليمية وتدري�سية ل�سد ال�شواغر
املوج ��ودة يف مدار� ��س املحافظ ��ة".
و�أ�ض ��اف هج ��ول �أن "تربي ��ة بابل خالل
الع ��ام الدرا�س ��ي اجلدي ��د حتت ��اج لأكرث
من  650بناي ��ة مدر�سية جديدة من �أجل
الق�ض ��اء على الدوام الثنائ ��ي والثالثي،

مكعب من الغاز �إىل العراق
�إيران ت�صدِّ ر  1.2مليار مرت ّ
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ت�شارك يف اجتماع مدراء معار�ض الكتب العرب ّية
 بغداد  /املدى
ُعق ��د يف الكوي ��ت عل ��ى هام� ��ش
معر� ��ض الكويت ال ��دويل للكتاب
يف دورت ��ه الثاني ��ة واالربع�ي�ن
للف�ت�رة م ��ن  2017/17-16اجتم ��اع ملدراء
معار� ��ض الكت ��ب العربية،حم ��ل عن ��وان
(اجتماع م ��دراء معار�ض الكتب  ..الواقع ..
وامل�أمول) .وم ّثل العراق يف االجتماع مدير
معر�ض �أربيل الدويل للكتاب �إيهاب القي�سي،
وت�ضم ��ن االجتم ��اع ال ��ذي �أدار جل�ست ��ه
االوىل ب�ش ��ار �شب ��ارو الأم�ي�ن الع ��ام الحتاد
النا�شري ��ن الع ��رب ع ��دة جل�س ��ات على مدى
يوم�ي�ن .وحتدث يف االجتماع رئي�س جلنة
املعار� ��ض العربي ��ة والدولي ��ة حمم ��د �صالح
جناح دار املدى يف معر�ض �أربيل � ..أر�شيف
املعال ��ج ،ورئي� ��س جلنة الإع�ل�ام والعالقات
العام ��ة نا�صر عا�صي ،الذي قام با�ستعرا�ض على �إعداد �إح�ص ��اءات مفيدة ملعرفة �أو�ضاع كتبه ��م يف املعر� ��ض بع ��د خ�ص ��م امل�صاريف
جمموع ��ة نق ��اط م�ؤك ��دا �أننا �أم ��ام حتديات الن�ش ��ر والنا�شري ��ن واالهتم ��ام امل�ش�ت�رك ت�ص ��ل اىل  % 80 - 70م ��ن �سعرالكت ��اب ،
خميف ��ة كث�ي�رة �أهمه ��ا القر�صن ��ة وت�سوي ��ق بحق ��وق امللكية الفكرية .و�أ�ضاف �إن النا�شر وبالت ��ايل يبيعون كتبهم بكلف ��ة الطباعة من
وتوزي ��ع الكت ��ب ،والع ��زوف ع ��ن الق ��راءة ،يتكب ��د م�صاريف كب�ي�رة ل ��دى م�شاركته يف دون �أي رب ��ح ،وهذا الأم ��ر �سي�صل باجلميع
والتق ��دم التقن ��ي بالإ�ضاف ��ة �إىل الرقاب ��ة� .أي معر�ض ،ولقد �أثبت ��ت درا�ساتنا �أن ن�سبة اىل عدم الإنتاج والتوقف عن العمل.
 التفا�صيل �ص 9
وطال ��ب بو�ضع مقايي� ��س للنا�شر وامل�ساعدة كب�ي�رة م ��ن امل�شاركني تك ��ون كلف ��ة مبيعات
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�إال �أن وزارة الرتبي ��ة واحلكومة املحلية
ال متلك الأم ��وال لت�شييد املدار�س نتيجة
قلة التخ�صي�ص ��ات املالية" .وتابع "بعد
الت�ش ��اور مع جلن ��ة الرتبي ��ة يف جمل�س
باب ��ل ح ��ول املو�ضوع مت اق�ت�راح تعيني
املعلم�ي�ن واملدر�س�ي�ن كمحا�ضري ��ن يف
مناطقه ��م ح�ص ��ر ًا وجمان� � ًا وم ��ن دون
�أجور ،وق ��د وافق جمل� ��س املحافظة يف
جل�ست ��ه االخرية عل ��ى املقرتح و�ستقوم
كل مدر�س ��ة فيه ��ا �شواغ ��ر باختي ��ار
املدر�سني واملعلمني القريبني من املدر�سة
ورفع اال�سماء للرتبية للموافقة عليها".

 التفا�صيل �ص4

يحرم
مرجع ِّ
"الطائف ّية" يف
ال�سو�شيال ميديا
 بغداد  /املدى
�أفتى املرج ��ع الديني حممد
�إ�سح ��اق الفيا� ��ض بحرم ��ة
تداول املوا�ضي ��ع الطائفية
والعن�صري ��ة عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ،فيما �أك ��دت ان تداولها او
التفاعل معها يعد "�إثم ًا كبري ًا".
وكان الفيا� ��ض ،وه ��و �أح ��د مراج ��ع
النج ��ف االربع ��ة البارزي ��ن ،ي ��رد على
�س� ��ؤال وجهه له �أح ��د �أتباعه عن "حكم
م�شاه ��دة وت ��داول ال�ص ��ور واملقاط ��ع
عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي التي
تث�ي�ر النع ��رات الطائفي ��ة والعن�صري ��ة
واال�ساءة للذات الإلهية".
وق ��ال املرج ��ع الدين ��ي ،بح�س ��ب فتوى
حمل ��ت خت ��م مكتب ��ه واطلع ��ت عليه ��ا
(امل ��دى)� ،إن "ه ��ذه ال�ص ��ور واملقاط ��ع
الت ��ي تت�سبب بن�ش ��ر الفتنة هي حمرمة
و�إث ��م كب�ي�ر على م ��ن ي ��روّ ج او يتفاعل
معها ب�أي �شكل من اال�شكال".

